


Passados alguns dias, Dr. João recebe mais um membro da família “de 
Deus”, a sobrinha caçula do xará, seu João.

Josefa, 18 anos, a filha mais nova de Antonio de Deus e Maria Salustiana, 
moradores antigos do povoado de Santa Maria, veio à Unidade de Saúde Maria 
Bonita consultar com o doutor João e já apresentava uma barriguinha bastante 
saliente... A moça estava acompanhada do namorado, o pedreiro Edvaldo, 24 
anos, um rapaz conhecido da unidade e no bairro, pelas inúmeras conquistas 
femininas dos últimos anos...

Enquanto observava Josefa verificar seu peso, altura e pressão na sala de 
enfermagem, João lembrava-se de ter atendido Josefa, no ano passado, e que a 
moça tinha vindo acompanhada da mãe, que estava bastante preocupada com 
a “cabeça vazia” da filha mais nova...

Dona Maria Salustiana sempre dizia que não queria que a filha engravi-
dasse cedo, como acontecera com ela própria e com as outras três filhas, pois 
precisava estudar para ser alguém na vida, seguindo o caminho de Inácio, o 
único de seus filhos, e se dedicar aos estudos, que na ocasião, encontrava-se em 
São Paulo e dentro de alguns anos, “se Deus quisesse”, ia se formar engenheiro 
na Faculdade...

Nesse momento, o casal interrompeu os pensamentos do Dr. João pedin-
do licença para entrar no consultório... Dr. João indicou as cadeiras e pediu gen-
tilmente que sentassem...

- Então Josefa, em que posso ajudá-los?!

- Bem Dr. João, a gente veio aqui, pois eu acho que estou grávida, mas não 
sei de quanto tempo e a gente vai casar, né, Edvaldo (que olhava meio contrariado 
para a moça) e precisamos saber para quando é o bebê...

Dr. João ajeitou-se na cadeira e falou:
- Josefa, que bom que vocês vieram nos procurar, pois a gestação é um 

período delicado e de mudanças na vida da mulher, que exige cuidados. Pelo 
que posso ver, acho que já estamos num período adiantado da gestação, mas 



vamos calcular direitinho, fazer alguns exames e a partir daí continuar acompan-
hando de perto esse bebezinho que está por vir...

- Está bem, doutor, disse Josefa. Nós vamos fazer tudo direitinho, né, Edvaldo 
(que continuava indiferente aos comentários da moça), pois estamos muito felizes e 
queremos que o bebê nasça bem gordinho...

- Bem, Josefa, você lembra quando foi a sua última menstruação?

- Ai doutor, eu acho que foi há uns cinco ou seis meses atrás... Mas não 
tenho bem certeza, pois o senhor lembra que eu sempre tive o problema de ser 
desregulada, não é?!

- Mas acho que faz isso, uns cinco meses... Nessa data, apontando para o 
calendário que o doutor João tinha sobre a mesa...

- Josefa, pela data que você me forneceu... A sua gestação é de 25 semanas 
e quatro dias, ou seja, você já está prestes a fechar o sexto mês de gestação...

- Tudo isso doutor, mas faz pouco tempo que sinto o bebê mexer, por isso 
que vim aqui... Né Edvaldo (que permanecia calado, mas agora com cara de pou-
cos amigos).

- É Josefa, pelo o que você me disse é isso mesmo, mas vamos confirmar 
direitinho. Vou pedir, como disse antes, que você faça uns exames lá no labo-
ratório do centro e também uma ecografia para que possamos ver como está 
esse bebezinho...

Mas, o doutor, preocupado com a situação do jovem casal e com a cara de 
poucos amigos de Edvaldo achou melhor perguntar:

- E você Edvaldo que bom que veio na consulta junto com a Josefa...  O pai 
deve sempre que possível estar presente na gravidez para apoiar a mãe e o bebê 
que está por vir...

Neste instante, sentindo que não tinha como não responder, pois considerava 



muito o doutor que cuida de seus pais tão bem no posto, Edvaldo respondeu:
- Sabe como é doutor, eu disse para a Josefa que ela tinha que se cuidar... 

Até vim aqui buscar uma vez para ela a pílula que o senhor deu, mas ela não 
entende... Se atrapalha toda e agora tá feito... Eu bem que desconfiava que ela 
estava com muita barriga para ser só inchaço da menstruação... Mas ela disse 
que não... Que estava tomando o remédio.

- Mas, eu estava Edvaldo, só que eu às vezes esquecia... Eu até disse isso na 
consulta do início do ano com a enfermeira Socorro, lembra?...e ela disse que era 
para você usar a camisinha, mas quem é que nunca quer usar, hein?!

- Pois é doutor, agora tem essa criança aí... Eu não queria, mas não dá mais 
para fazer nada... Agora vamos ver como é que fica...

Edvaldo, disse o doutor, tentando intervir e amenizar um pouco a situação... 

- Às vezes a vida nos prepara mesmo umas surpresas dessas... Mas, que 
bom que vocês dois estão dispostos a cuidar do filho de vocês juntos, pois isso é 
uma responsabilidade de ambos...

- Bem, mas vamos examinar como está o bebê de vocês...

Dr. João verifica os batimentos cardiofetais, que estão na frequência de 
140/min., e mede a altura uterina, compatível com a idade gestacional estimada 
e pensa “vou deixar o exame especular para a enfermeira Socorro. As mulheres 
preferem que ela examine e acho que ela conseguirá também fazer com que os 
ânimos se acalmem e daqui um pouco esses dois se acertam melhor...”.

- Pelo que vimos até agora, parece estar tudo bem com você e o bebê, 
Josefa. Vamos apenas confirmar com a realização de alguns exames de sangue 
e de urina.

- Eu ia lhe pedir esse exame, Dr... Minha urina tá queimando quando vou 
ao banheiro, e tenho que ir toda hora, mas sai bem pouca urina.

- Nesse caso, não vamos esperar o resultado do exame, Josefa. Você coleta 



a urina e já começa esse antibiótico aqui – e receita ampicilina, 500mg de 6/6h 
por 7 dias.

- Está bem... E nos exames de sangue, dá para ver aquela tal de falciforme, 
que minha irmã tem? Ela descobriu muito tarde, depois de sofrer muito, tadinha...

Josefa pegara Dr. João desprevenido. Anemia falciforme não era um as-
sunto que ele dominava, pois não tinha visto muitos casos na faculdade. Lem-
brava, porém, que o seu rastreamento não era um exame de rotina do pré-natal, 
mas poderia ser detectado no teste do pezinho.

- Bom, Josefa, essa é uma preocupação que devemos ver mais adiante, 
quando o bebê nascer. Vamos então combinar assim... Daqui duas semanas 
vocês voltam com os exames da Josefa feitos e a gente continua com a nossa 
conversa... de qualquer maneira, vou agendar também uma consulta com a en-
fermeira Socorro para que ela faça uma consulta de saúde da mulher com a 
Josefa e qualquer coisa, ela me avisa também como está tudo, pode ser?!

A Socorro gosta também de conversar com ambos os pais durante a con-
sulta... seria bom que você estivesse junto Edvaldo, pode ser? 

- Claro Dr. Eu conheço a enfermeira Socorro... ela que cuida das feridas da 
vó Nininha lá em casa...eu venho sim...se o senhor acha importante, Dr..

- Ah, Dr. segue falando Josefa, queria saber se dá para eu ir na dentista, ou 
se é não é bom para o bebê. O caso é que tenho um dente me doendo e queria 
ver se pelo menos a Dra. pode me dar uns remédios até o bebê nascer...

- Não Josefa, é bom mesmo que tu consultes com a dentista, a Dra Madalena 
tem até agendamento prioritário para gestantes. Você deve consultar com ela por 
causa do seu dente e para que ela dê a você as orientações corretas para a saúde 
da sua boca e do bebê também.

- Tá bem doutor, já vou deixar tudo marcadinho então...
Passados alguns dias, Josefa volta ao posto para a consulta com a dentista.



Dra. Madalena já sabendo da novidade, recebe Josefa na porta, convida a 
moça para sentar e fala:

- Bom dia Josefa, como vão vocês? Já fiquei sabendo que em breve tere-
mos um bebê por aí. Parabéns para você e para o Edvaldo... Uma criança sempre 
deve ser recebida de braços abertos.

- Pois é Dra. Madá, faz tempo que não venho aqui, mas é bem verdade que 
ando precisando. Tenho um dente me aperreando sempre que eu como minhas 
balinhas de coco.

- Aí menina... (A Dra faz uma expressão de preocupação e segue a con-
versa) Gravidez, dor de dente e bala de coco não combinam... Então, vamos ver 
uma coisa de cada vez... Primeiro me conte um pouquinho sobre como está a 
sua saúde... Vi no seu prontuário que você começou o pré-natal com o Dr João, 
mas quero ouvir um tiquinho de você.

- Então Dra, nos primórdios, nem achei que tinha bebê... Só estava um 
bocadinho inchada. Mas aí o danadinho começou a mexer e vi que tinha... Desse 
modo, resolvi procurar o Dr.  A Sra. sabe, consultei com ele semana passada... 
Mas, depois que voltei para casa meio que me desanimei Dra... Vixe, o Dr. João 
me pediu uma porção de exames que acho que vou ter que ir umas quantas 
vezes no laboratório... Deus o livre... É um monte de palavrório que não acaba 
mais... Mas, no fim marquei para a semana que vem.

Não te assusta com os nomes Josefa, o exame é feito todo de uma vez e 
nem tem que tirar tanto sangue assim... Explica a dentista... Na realidade estes 
exames são fundamentais para que tu e teu bebê fiquem saudáveis... Os exames 
investigam desde anemia até doenças sexualmente transmissíveis como sífilis.

- É mesmo Dra.? Mas eu não tenho nada não, e, além disso, o bebezinho lá 
na barriga não pega essas doenças das partes... Né Dra.? 

- Olha Josefa tudo que acontece no seu corpo vai ter consequências para o 
bebê. E a questão não é unicamente com você, todas as gestantes precisam fazer 
estes exames. Existem doenças como a sífilis, por exemplo, que podem trazer 



para as crianças desde repercussões na saúde bucal, até a pior consequência que 
seria um aborto prematuro.

-Vixe mainha, Dra Madá! E eu que nem consigo fazer o Edvaldo se cuidar, 
vou é ter que cuidar de mim mais a criança agora. Se não fico com o pequeno 
doente e ainda com problema de dente.

- É Josefa, faça logo esses exames e siga as orientações que a gente for 
dando para você. Agora vamos marcar algumas consultas, quero que você vá me 
contando se vai indo tudo bem e aos poucos vamos deixando os seus dentes em 
bom estado... Mas, uma coisa é urgente, vamos ter que cuidar desse consumo de 
doces... Balinhas de coco precisam sair da rotina, se não você alimenta a carie e, 
além disso, Josefa, na gestação temos que controlar também o nosso ganho de 
peso para que a gestação seja tranquila e o bebê nasça saudável...

- Tá bem doutora...  Prometo que vou me cuidar, mas e o dente? Já tô até 
com medo. Será que ainda tem jeito?

- Não te preocupa menina, se você fizer as coisas direitinhas, nem o dente, 
nem o pré-natal serão um problema... Vamos começar arrumando este dente 
hoje mesmo...

Dito isso, Dra Madalena passou Josefa para o exame odontológico, e de-
pois partiu direto para a restauração do tal dente que preocupava a moça. No 
final da consulta Josefa agradeceu e prometeu para a dentista que retornaria 
para continuar o tratamento e para aprender um pouco sobre a boquinha do 
bebê, que, se Deus quisesse, ia nascer bem perfeitinha.

Na manhã seguinte, durante o café Dra Madalena encontrou a enfermeira 
Socorro e resolveu falar sobre o caso da Josefa...

- Oi Socorro, como é que você tá, menina?! 

- Bem, Madá e você?! Melhorou da dor nas costas?



- Sim, graças a Deus estou melhor, mas queria falar com você sobre a Josefa... 
você sabia que ela está grávida? 

- Ah, sim... O Dr. João me disse que ela vem para o exame ginecológico 
nessa semana... ele me disse que ela está feliz com a gestação, mas diz que o 
Edvaldo não está muito satisfeito em ser pai, ou melhor com o casamento...

- Pois é... Pelo jeito nós vamos ter bastante trabalho pela frente, pois a 
Josefa continua a mesma... estou sinceramente preocupada com essa menina...
não sei, Socorro, mas acho que ela precisa de um acompanhamento mais de 
perto da nossa equipe... parece que ainda não amadureceu...

Acho que poderíamos discutir o caso dela no nosso encontro semanal 
de discussão de caso... Ainda bem que a agente comunitária da área dela é a 
Lindalva, que é bem comprometida e pode nos ajudar com o apoio nas visitas 
domiciliares...

- É verdade Socorro, com a Lindalva é ótimo de trabalhar mesmo. Ela 
é muito querida pelo povo do bairro. Sabe, a Lindalva é daquelas que sai de 
madrugada para ajudar os vizinhos, mas andei tendo que lhe dar uma carras-
pana, a pobrezinha estava com umas próteses que não conseguia nem mastigar 
pão, de tão velha. Parece que colocou com 13 anos... Imagina vinte e poucos 
anos na boca... Ai ela me disse que não tinha dinheiro para trocar e eu disse para 
ela: Pronto, vamos fazer a 1ª dentadura no posto e já escolhi a paciente, ih vai ser 
é Lindalva.

- Mesmo Madá?! (Exclama Socorro)... Eu nem sabia que se fazia dentadura 
na atenção básica.

- Pois é... Não fazíamos até um tempo atrás. Mas agora, fazemos sim. O 
problema é que antes não tínhamos o material necessário para moldagens e 
ajustes, não havíamos recebido capacitação e nem tínhamos quem fizesse as 
próteses. Mas agora as coisas estão melhorando, recebemos o material, abriram 
um Laboratório Regional de Prótese e a capacitação dos dentistas da atenção 
básica tá acontecendo quinzenalmente. Ainda temos problemas, mas acho que 



isso já vai melhorar muito a oportunidade que as pessoas vão ter de trocar as 
próteses ou de colocar uma pela primeira vez.

- Que boa notícia, nossa comunidade precisa mesmo, eu imagino que 
tenha bastante gente na mesma situação que a Lindalva... Lá no grupo de hiper-
tensão e diabete, eu acho que ninguém tem os seus dentes de verdade... Quando tudo 
estiver funcionando, você pode ir no grupo para falar com eles.

- É uma boa ideia. (Fala Dra. Madalena, já levantando e abanando para a 
colega)... Me dei conta que o seu Zé Arara, meu próximo paciente, já deve estar 
ai, já passei uns minutos do horário dele aqui proseando.  

Uma semana depois: A reunião de discussão de caso começa pelo caso de 
Josefa.

- Pessoal, o caso da Josefa é pior do que imaginávamos...  Refere a Enf. 
Socorro, já colocando todos a par da situação... Ela voltou nesta semana... E 
trouxe os exames... Mostrei para o Dr. João e nós vimos que o resultado do VDRL 
acusou que ela está com sífilis.

- E não sabemos o estágio da doença, pois a Socorro examinou, me chamou 
para revisar o especular e não tem nenhuma úlcera. Além disso, a Josefa não tem 
história de lesões de pele típicas de sífilis secundária. O pior é que chamamos o 
Edvaldo para a uma consulta, mas nada também... Agora vamos ter que tratar e 
monitorar o casal para evitar uma sífilis congênita (relata Dr João).

- Pois é... Eu até já conversei um pouquinho com a Josefa sobre a sífilis, mas 
acho que ela deve ser bem orientada sobre as consequências da doença para ela 
e para o bebê. (Dra Madalena).

- É eu também já conversei bastante com os dois na última consulta... 
aproveitei que o Edvaldo me conhece bem, pois sou eu que acompanho a D. 
Nininha, avó dele que tem umas úlceras na perna que estão quase cicatrizando...
Mas, o caso não é fácil, pois eles nunca se cuidaram e pelo jeito, o Edvaldo tem muita 
dificuldade em aceitar o uso do preservativo...



- Acho que seria bom João que vocês conversassem mais sobre isso... com 
a Josefa eu já programei uma consulta para semana que vem e disse para ela que 
ia trazer um material ilustrativo para que ela possa entender como está o bebê 
e o que devemos cuidar na gestação e ela me confirmou que vem e que vai par-
ticipar do grupo de gestantes...está toda feliz, pois adora o Edvaldo...

 


